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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഖ�മ�ി

ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി

ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

േക� സ��ാ� ത�ാറാ�ിയ േമാഡ� ഡിെ��ഷ� െസ�� മാന��

*151. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ആഭ��രമ�ാലയം ത�ാറാ�ിയ േമാഡ�  ഡിെ��ഷ�  െസ��  മാന�ലിെ� പക��്

േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  അനധി�ത �ടിേയ��ാ��് എെ�ാെ� സൗകര���

ഉ�ാ�ണെമ�ാണ് ��ത മാന�ലി� നി�േ�ശി�ി��ത്;

(സി) ഇത് �കാര�� ഡിെ��ഷ�  െസ��  സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�  ന�കിയ േമാഡ�  ഡിെ��ഷ�  െസ��  മാന�ലിേ��� സം�ാന

സ��ാരിെ� അഭി�ായം േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് അഭി�ായമാണ്

അറിയി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ജീവിതൈശലി േരാഗ��

*152. �ീ.പി. ഉ�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം



വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജന�ളി� അ�ിെലാ�് േപ�ം �േമഹ േരാഗബാധിതരാെണ� റിേ�ാ��ക�

ജീവിതൈശലി അ�ഖ��െട ഭയാനകമായ വ�ാ�ി െവളിെ���� സാഹചര��ി� സം�ാനം

ആേരാഗ� രംഗ�് ൈകവരി� േന���  നിലനി���തിന് െപാ� ആേരാഗ� സംവിധാനം

��ത� ശ�ിെ���ാ� �േത�കം പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) ഭ�ണ�മ�ി�ം ജീവിതൈശലിയി�ം സാ��ിേകാ�തിവ��ിയ മാ���  കാ�സ�,

�േമഹം,  �േ�ാഗം �ട�ിയ അ�ഖ��  വ�ാപകമാ�ാ�  ഇട��തിനാ�  അനിവാര�മായ

േബാധവ��രണ �വ��ന���് പ�തി�േ�ാ;

(സി) ജീവിതൈശലി അ�ഖ��െട ഫല�ദമായ നിയ�ണ�ിനായി �ാഥമികാേരാഗ�

സംവിധാന�െള ശ�ിെ����തിന് നട�ിവ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണം

*153. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� ആദ�ഘ� നി��ാണ ���ിക�  2019  ഡിസംബ�

നാലി� ��പ് ���ിയാ�ണെമ�് അദാനി ��് സം�ാന സ��ാ�മായി ഉ�ാ�ിയ

കരാറി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ആദ�ഘ� നി��ാണ �വ��നം കരാ�  �കാരം ���ിയാ�ാ�

സാഹചര��ി�  അദാനി ക�നിേയാട് വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�്

വിശദീകരണമാണ് ന�കിയത്;

(സി) കരാ� തീയതി അവസാനി�് ��് മാസം കഴി�ാ� അദാനി ��് �തിദിനം പ��് ല�ം �പ

ന�പരിഹാരം ന�കണെമ�് കരാറി�  വ�വ��േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� �കാര�� േനാ�ീസ്

അദാനി ക�നി�് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വ�വകക�

*154. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട വ�വകകളി�  സം�ാന സ��ാരി�� അവകാശം

സംര�ി�ാ� േമാണി�റിംഗ് െസ� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വ�വകകളി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിയമപരമായ അവകാശം സംര�ി�ാ� �പീകരി�



േമാണി�റിംഗ് െസ�ി� ആെരാെ� ഉ�െ���െവ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ െസ�ിെ� ഉേ�ശ��ം

�മതലക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  െപാ�േമഖലാ �ാപന���് ഏെ���് ന��� �മി ഏെത�ി�ം

കാരണവശാ� ആ �ാപനം നി��േ�ാേഴാ സ�കാര� േമഖല�് ൈകമാ�േ�ാേഴാ സം�ാന

സ��ാരിന് ��ത �മിയി�� അവകാശം �ന:�ാപി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സി�വ� ൈല� അതിേവഗ െറയി�പാത

*155. �ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, െജയിംസ് മാത�

,, സജി െചറിയാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� അഭിമാന പ�തിയായ സി�വ�  ൈല�  അതിേവഗ െറയി�പാത�െട,  �തന

സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�െകാ�� സ�േവ ���ിയായതിെന�ട��് �മി ഏെ����

�വ��ന�ൾ �ട�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ� �ലം ഏെ��േ��ി വ�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയിരി��ത്;

(ബി) മതി� െചലവ് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  പ�തി നട�ാ��തി�� ധനേ�ാത�്

സംബ�ി�് ധാരണയായി�േ�ാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ?

ജ�ാ�, െകാറിയ എ�ീ രാജ��ളി� നി�� സഹായവാ�ാന��

*156. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പാറ�� അ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട ജ�ാ�, െകാറിയ സ��ശനേവളയി�  എെ��ാം സഹായവാ�ാന�ളാണ്

ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം കാര��ളി� നടപടി ആരംഭിെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) മ�കാര��ളി� എ�േ��് നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

ഭ�� ഭ�ത നിയമം

*157. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��



,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ആദ��ക����വ�രണം നട�ിയ�

�ല��ായ േന��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  േറഷ�  കടകളി�  നട�� �ാ�സാ��, േ�ാ�് ��െമ�് �ട�ിയ കാര���

െപാ�ജന���് അറി��തി�� മാ���� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േറഷ�കടക�െട ൈവവി��വ�രണ�ി�ം േറഷ�  വ�ാപാരിക�െട

സാ��ിക ഭ�ത ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േറഷ� േപാ��ബിലി�ി സംവിധാനം സം�ാന�് ഫല�ദമായി നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) േദശീയ ഭ�� ഭ�ത നിയമം നട�ിലാ�ിയതിെന�ട��് സം�ാന�് ഭ�� ക�ീഷെന

നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� ക�ീഷെ� �വ��നം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�വാസിക��ാ�� േ�മ�വ��ന���് േഡ�ാ ബാ�്

*158. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസികെള സംബ�ി� ആധികാരിക വിവര��െട അഭാവം അവ�െട േ�മ�വ��ന�െള

�തി�ലമായി ബാധി�തായി ക���േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �വാസികെള സംബ�ി� ആധികാരിക േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് ത�ാറാ�േ�ാ�  �വാസിക��് ��ി��് ഉ�ാകാതിരി�ാൻ �േത�കം

��ി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െകാേറാണ ൈവറസ് പനി��െ�െട�ളള പക�� വ�ാധിക�

*159. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭീഷണി�യ��ാ�  സാധ�ത�� െകാേറാണ ൈവറസ് പനി��െ�െട��

പക�� വ�ാധിക� േനരി��തിന് ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ� ആേരാഗ� രംഗം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ�പരിപാലന രീതിക�ം

സാേ�തിക വിദ�ക�ം വികസി�ി�ാ�ം ആേരാഗ� രംഗെ� ഗേവഷണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം

െമഡി�� െടേ�ാളജി ക�േസാ�ഷ�ം �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി� േശഷം െപാ�ജനാേരാഗ�ം ശ�ിെ����തിന്

��തായി എ� ത�ികക� ��ി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ദീ�ഘകാലമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ� േഡാ��മാ�െ�തിെര നടപടിെയ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഡിജി�� സ�വകലാശാല

*160. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��� ഇ��ി���് ഓഫ് ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി ആ�ഡ് മാേനെ��റ് േകരള ഡിജി��

സ�വകലാശാലയാ�ി മാ��തി�െട ല��മി�� �വ��ന സ�ാത���ം രാജ�ാ�ര

സഹകരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��കലാശാല�െട ല����  വ��മാ�ാേമാ;  ഈ സ��കലാശാല �ാപി��ത്

എവിെടയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��കലാശാല�െട അധികാരം വിദ�ാ��ി സ�ഹെ� എ�ര�ി�  ബാധി�ം

എ�റിയി�ാേമാ;  ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഇവിെട േകാ�ക�ം ഗേവഷണ�ം നട��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;  മ�് സ��കലാശാലകളിെല അധ�ാപകെര ഇവിെട നിയമി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േപാലീസ് ആ�നികീകരണ�ി�� �തന സംവിധാന��

*161. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാലീസ് ആ�നികീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി രാജ��് ആദ�മായി ആരംഭി� �തന

സംവിധാന�ളായ െസ���  ഇ��ഷ�  േമാണി�റിംഗ് സി�ം,  ഇ�േ��ഡ് �ാഫിക്

സംവിധാനം എ�ിവെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ബായ് മാ�കയി� അത�ാ�നിക �ാ��് േപാലീസ് ആ�ിേ�ഷ�ം �ാ��് േപാലീസ് േ�ഷ�ം

�ാവ��ികമാ�ാ�  പരിപാടി�േ�ാ;  നിലവി�  ഏത് േപാലിസ് േ�ഷനി�ം എഫ്.െഎ.ആ�.

രജി��  െച�ാ�ം ഓ�െെലനായി പരാതി രജി��  െച�ാ�ം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) െെസബ�  േഡാം നട�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;  പ�തി�് േദശീയ അവാ�ഡ്

ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?



െമഡി�� േകാേള�ക�െട നിലവാര�യ���തി�� �വ��ന��

*162. �ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ഡി.െക. �രളി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ഓ� ഇ��ാ ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി�� സയ�സസ് അ�വദി�ണെമ�

നിര�ര ആവശ�ം േക�സ��ാ� അംഗീകരി�ാതിരി�ക�ം േക� സ��ാ� �ാപനമായ �ീ

ചി� ഇ��ി���് ഓഫ് െമഡി��  സയ�സസി�  ചികി��് അ�വദി�ി�� ഇള�ക�

പരിമിതെ���ക�ം െച�� സാഹപര��ി� സം�ാന�് അതിവിദ� ചികി�ാ സൗകര�ം

വ��ി�ി��തിന് െമഡി��  േകാേള�ക�െട നിലവാര�യ���തിനായി നട��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െമഡി��  േകാേള�ക�െട�ം ജനറ�-ജി�ാ ആ�പ�ിക�െട�ം അടി�ാന സൗകര�ം

വ��ി�ി��തി�ം ആ�നിക സംവിധാന��  ഏ�െ����തി�ം െച�വ�� കാര���

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് അടിയ�ര ചികി�ാ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് ൈകെ�ാ�വ��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േറഷ� വിതരണം

*163. �ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആധാ�  ആത�ിേ�ഷ�  �േഖനയാേണാ എ�ാ ഉപേഭാ�ാ��ം േറഷ�

വാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േനരി�് േറഷ�  വാ�ാ� ശ�ാവലംബികളായ കാ��ടമക��് േറഷ�  വിഹിതം

ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��മാസം �ട��യായി േറഷ� വാ�ാ� എ.എ.ൈവ./��ഗണനാ കാ��ക�െട വിവര��

േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �ട�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� േറഷ� വാ�ാ� കാ��ക� റ�ാ�െമ�് പറ�് ഉപേഭാ�ാ�െള സ�ാധീനി�്

േറഷ�  വിഹിതം വ�ാപാരിക�  ��പേയാഗം െച�ാതിരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േറഷ�  വാ�ാ� കാ��ടമക��് താ�ാലികമായി േറഷ�  േവെ��വ��തിന്



അവസര�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിന് വാ�ാനം െച�െ�� േക�പ�തിക�

*164. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് േക�പ�തിക� വാ�ാനം െച�ക�ം പി�ീട് പി�വലി�ക�ം െച�� ഒ�

�വണത േക�സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�് ഉ�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സം�ാന�ിന് വാ�ാനം െച�് പി�വലി� േക�പ�തിക�  സംബ�ി�

വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) ക�ിേ�ാട് െറയി�േവ േകാ�് ഫാ�റി,  എയിംസ്,  ശബരി െറയി�  പ�തി എ�ിവെയ�ാം

േക�ം പി�വലി�ി�േ�ാ; ഓേരാ�ിെ��ം അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏഷ�യിെല ഏ��ം വലിയ തീരേദശപരിപാലന േക�മാ�മായി�� ഇ���  േകാ�് ഗാ�ഡ്

അ�ാദമി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ?

�ീക�െ�തിെര�� അതി�മ��

*165. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െ�തിരായ അതി�മ���� ശി� ക�ശനമാ�ിയി�ം സം�ാന�്

അവ�െ�തിരാ�� അതി�മ�� �ടിവ��തായ ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇത് എ�െകാ�ാണ് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം രജി�� െച� ബലാ�ംഗേ��ക�െട എ��ി�

വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ീക�െ�തിരാ�� അതി�മ�ളി� ���ാെര രാ�ീയപരിഗണന �ടാെത നിയമ�ി� ��ി�

െകാ�വ��തിന് സാധി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വനിതക�െട �ര��ായി എ�ാ നടപടിക�ം സ�ീകരി�ണെമ�ം സമയബ�ിതമായി

പരാതിക�  തീ��ാ�ണെമ�ം ആവശ�െ��് േക� ആഭ��രമ�ാലയം അയ� ക�് ചീഫ്

െസ��റി�് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

�വാസി േ�മ പ�തിക�



*166. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക�െട�ം ജീവിത പ�ാളിക�െട�ം ജീവിതം �ര�ിതമാ�ാ� �വാസി ഡിവിഡ�് പ�തി

എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാസിക�െട താ�ര� സംര�ണ�ിനായി േനാ���െട �വ��നം വി�ലെ����തി�ം

��ത� കാര��മമാ��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�ാറിക�െ�തിെര�� �തിേഷധ സമര��

*167. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വ�ക� ലംഘി�ം നാടി�ം നാ�കാ��ം അപകടകരമാ�ം �വ��ി�� ക�ാറിക�െ�തിെര

ഉയ�� �തിേഷധ സമര��  അടി�മ��ാ�� �മ��  സംഘ�ഷ��ം �മസമാധാന

����ം ��ി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ാറി മാഫിയ�െട പണ സ�ാധീന�ിന് വഴ�ി റവന� / േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ�� ക�ാറി ഉടമകെള

സഹായി�ാ�  നാ�കാ�െ�തിെര മ��ന �റക�ം ക�േ��ക�ം എ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�രം നടപടികെള സർ�ാർ അ��ലി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാറി മാഫിയ�െട ��കളി�  നി�ം അവ�െട സ�ാധീനവലയ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�

നി�ം പീഢനേമ�വാ�� ക�ാറി �േദശ�ളിെല നാ�കാെര ര�ി�ാ�  ഈ ���ി�

ഉ�തതല ഇടെപട� നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േപാലീസ് േസന�െട �വ��ന മികവ്

*168. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം േകരള േപാലീസിെ� �വ��ന മികവിന് േ�ാ�് അവാ�ഡ് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഏെത�ാം േമഖലകളിെല�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ാേന�ഷണ�ിന് ശാ�ീയ രീതിക�  അവലംബി��തി�ം േപാലീസ് േ�ഷ�ക�

ജനസൗ�ദമാ��തി�ം സാധ�മായി�േ�ാ;  േ�ാ�് െചയിൻ ഉ�െ�െട�� ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�ക� ഉപേയാഗി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;



(സി) �ീക�െട�ം ��ിക�െട�ം �ര��് ഏ�െ���ിയി�� �േത�ക �മീകരണ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാനെ�ാഴിലാളിക� ഉ�െ��� ��തരമായ �ിമിനൽ ���� വ��ി�വ���ം

ആവാസ് പ�തിയിൽ �രിഭാഗം േപ�ം േച��ി�ിെ���ം പരിഗണി�് അവ�െട

െതാഴിലവകാശ�ിന് യാെതാ� വിഘാത�ം ��ി�ാെത ഏജ�മാേരാ െതാഴി�ടമകേളാ

ഐഡ�ി�ി ഉറ�ാേ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�േമാ?

മ��ക�െട അശാ�ീയമായ നി��ാ��നം

*169. �ീ.ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം

വനിത-ശി� വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലഹരണ�ീയതി കഴി� മ��ക�െട ഉപേയാഗ�ം ഉപേയാഗി�ാ� മ��ക�െട

അശാ�ീയമായ നി��ാ��ന�ം ഉ�ാ�� �ത�ാഘാത��  വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപേയാഗി�ാ��ം കാലഹരണ�ീയതി കഴി��മായ മ��ക�െട അശാ�ീയമായ

നി��ാ��നം മ�ഷ�രിേല�ം �ഗ�ളിേല�ം ആ�ി ൈമേ�ാബിയ� �തിേരാധെ� മാരകമായി

ബാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  മ��ക�െട അശാ�ീയമായ നീ�ം െച�ലിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉപേയാഗി�ാ� മ��ക� വ�ാപാരിക�െട സഹകരണേ�ാെട ശാ�ീയമായി നി��ാ��നം

െച��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി സം�ാനം ��വ�  നട�ിലാ��തിന് ��സ് ക�േ�ാ�  വ��് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാവളം �ത� േബ�� വെര�� ജലപാത

*170. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.��ിരാമ�

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020  ആ��േതാെട േകാവളം �ത�  േബ��  വെര�� ജലപാത ���ീകരി�്

ചര�ഗതാഗതം �ഗമമാ�ക�ം വിേനാദസ�ാര വ�വസായ�ിന് �തിേ��ക�ം െച�കെയ�

ല��ം നിറേവ��തിനായി നട� വ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േദശീയ ജലപാതയായി �ഖ�ാപി�ി�� കനാ�ക�െട ���ി നി��ഹണ ഏജ�സിയായ



ഇ�ലാ�ഡ് വാ��േവ�സ് അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ�� നട�� ���ിക�  അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി കി�ബി വഴി ഏെ��� നട�ാ�  നി�യി�ി�� ���ികെള�റി�ം

അവ�െട �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാ�ി െമേ�ാ െറയി�  േകാ��േറഷന് നി��ാണ �മതല�� െകാ�ി വാ��  െമേ�ാ�െട

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

പി.എസ്.സി. പരീ�ാ �മേ��ക� തട��തിന് നടപടി

*171. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ� നട�� എ�� പരീ�കളി� വിവിധ തര�ിെല �മേ��ക�

അരേ���തായ പരാതിക�  ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�ാര��ി�  പതിവായി

ക�വ�� �മേ��ക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം സ�ീകരി� വ�� പരിഹാര നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാലീസ് േസനയിേല�� എ�� പരീ� നട�� ഹാ�കളി�  സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറ

സംവിധാനം ഏ�െ���വാ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� പി.എസ്.സി.�െട എ�ാ എ�� പരീ�ാ ഹാ�കളി�ം ഇ�രം ��ക�ത� സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രാവ���െട�ം നി��ിതിക�െട�ം സംര�ണം

*172. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ��മായ സാം�ാരിക പാര�ര�ം വിളിേ�ാ�� �രാവ���െട�ം

നി��ിതിക�െട�ം സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രാവ� വ��ി�കീഴി�  നിലവി�  എ� സംര�ിത �ാരക�ളാണ് ഉ�െത�ം ��ത�

ൈപ�ക മ�ിര�െള സംര�ിത പ�ികയി�  ഉ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�� സ�ീകരി��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?



േലാകേകരള സഭ�െട ദ�ിതീയ സേ�ളനം

*173. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, സജി െചറിയാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാക േകരള സഭ�െട �ട��വ��ന���ായി എ� �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ികളാണ്

�പീകരി�ി��െത�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ�ിെ��ം �മതലക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ� രാജ��ളിെല െതാഴി�  സാധ�തയി�  വ�െകാ�ിരി�� മാ���െട�ം മിക�

െതാഴി�ക��ാ�� വ��ി� മ�ര�ിെ��ം സാഹചര��ി�  വിേദശരാജ��ളി�  േജാലി

െച��വ��ം േജാലി േത��വ��ം സംര�ണം ഉറ�വ���തിന് സഹായകമായ എെ��ാം

നയ�ളാണ് േലാക േകരള സഭ�െട സേ�ളന�ി� �പീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േലാക േകരള സഭ�െട അ�� സേ�ളനം എ�േ��് േച�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� മാേവായി�് �വ��നം

*174. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ായേ�ാട് ടൗണി�  േതാേ��ി �കടനം നട�ിയ മാേവായി�് സംഘെ�

കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േപാലീസിെ� രഹസ�ാേന�ഷണ വിഭാഗ�ിന് വീ� ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) മാേവായി�് �വ��കെര െപാ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭ��ധാന� വിതരണരംഗെ� �ണനിലവാര�ക��

*175. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സിവി� സെെ�സിെ� ഭ��ധാന� വിതരണ�ി� വ�ാപക �മേ��ം �ണനിലവാര�ക���ം

ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് ഏ� സാഹചര��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാനെ� ��വ� സെെ�േകാ േഗാഡൗ�കളി�ം കണെ���്

നട�വാ� സിവി� സെെ�സ് ഡയറ�� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; ��ത പരിേശാധനയി�

കെ��ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സെെ�േകാ േഗാഡൗ�കളി� നി�ം േറഷ� കടകളിേല�് വിതരണം െച� അരിയി� ���െള

കെ��ിയതിെന�ട��് കാ��ടമക�  വാ�ിെ�ാ�് േപായ അരി കടകളി�

തിരിെ��ി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം ഉപേയാഗ �ന�മായ അരി തിരിെ��� േറഷ� വ�ാപാരിക� �രിത�ിലായ സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അവെര സഹായി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാര തക��െയ�റി�് വ�ാപക പരാതി ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�

ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� ത�ികയിേല�് ��ത� ജീവന�ാെര നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഭ���ര� കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*176. �ീ.ബി.സത��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ബാ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ആേരാഗ��ം സാ�ഹ�നീതി�ം വനിത-ശി�

വികസന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��� ഭ��പദാ���ളി�  പ��് ശതമാനം ഭ��േയാഗ�മ�ാ�േതാ

�ണനിലവാരമി�ാ�േതാ ആെണ�് �ഡ് േസ�ി ആ�് �ാ�േഡ��സ് അേതാറി�ി ഓഫ്

ഇ�ഡ��െട പരിേശാധനയി� കെ��ിെയ�് പറ�� റിേ�ാ��ിെ� ഗൗരവം കണ�ിെല��്

സം�ാന�് ഭ���ര� അേതാറി�ി�െട �വ��നം ��ത�  ശ�ിെ����തി�ം

വി�ലീകരി��തി�ം നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) ത�കട �ത�  ന�� പദവി�ളള േഹാ��ക�  വെര�ളളവയി�ം േബ�റികളി�ം വി���

ആഹാരം �ണനിലവാര�ളളവയാെണ�് ഉറ� വ��ാ� നിലവി� നട�ിവ�� പരിേശാധന

��ത� ക��ശമാ�േമാ;

(സി) ഭ���ര� കാര��മമാ�കെയ� ല��േ�ാെട നിലവി�  വ� സ��� ഭ���ര�

മാ�കാപ�ായ�് പ�തി കാര��മമായി നട��േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ �ാ��കളി�െ�� ��ിെവളളം,  പാ�, ഭ�� എ�ക�, മ��ം,  മാംസം,  പഴ��

എ�ിവയി�  ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ രാസപദാ����  വ�ാപകമാ�െ��

കെ��ലിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�രം ഭ�� പദാ����  �േത�കമായി നിരീ�ി�ാ�

നടപടിെയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?



പാേ�ാ��് പരിേശാധന�ാ�� േസാ�് െവയ�

*177. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േപാലീസിെ� പാേ�ാ��് പരിേശാധന�ായി േസാ�് െവയ�  വികസി�ി�വാ�

ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എ� �പയാണ് ��ത േസാ�് െവയ�  വികസന�ിനായി െസാൈസ�ി�്

ന�േക�ത്;

(സി) ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി�് േപാലീസിെ� േഡ�ാ ബാ�് ഉപേയാഗി�വാ�

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതി�െട ൈ�ം ആ�്  �ിമിന�  �ാ�ിംഗ് െന�് വ��്

സി��ി�� ��വ� വിവര��ം െസാൈസ�ി�െട ക�ിെല�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി�  ഉയ��് വ�ി�� ആശ�ക�െട അടി�ാന�ി�  തീ�മാന�ി�

എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ക�� ഗതാഗത�ി�� പാത

T *178.�ീ.െക.എം.ഷാജി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന അതി��ിയിെല കടലി� ക�� ഗതാഗത�ി�� പാത നി��യി��തി�ം അത്

പരിപാലി��തി��� അധികാരം ആ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ബ�െ�� അധികാരിക�  േകരള തീര�ിന് സമീപ�� കടലി�  അ�രം പാത

നി��യി�് േനാ�ിഫിേ�ഷ� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) അ�ിെന െച�ി�ി�ാ� പ�ം ദിശമാറി തീരേ�ാട് േച��് സ�രി�� ക��കെള

നിയ�ി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം

*179. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഇ-ഓഫീസ് ഫയ� സംവിധാനം സ�കാര� ക�നി�് ൈകമാ��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഏത് ഏജ�സി �ഖാ�രമാണ് ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ി വ��ത്;

ഈയിന�ി� എ� �പ വാ�ഷിക െചലവ് വ���്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അതിേവഗ െറയി�പാത

T *180.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഖ�മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ത� കാസ�േഗാഡ് വെര�� അതിേവഗ െറയി�പാത�െട അൈല�െമ�്

തീ�മാനി�ാ�� സ�േ� നടപടിക� ���ിയാ�ിേയാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��് എ�േ��് ത�ാറാ�െമ�ം ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-02-2020

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


